
 

Scenariusz AutoEvent 2017 

Tegoroczne spotkanie rozpoczynamy od seminariów od godz. 16.00 (20.06.2017). Następnym 

punktem programu jest wieczór w klimacie DISCO w Chacie Grillowej dnia 20 czerwca około godziny 

20:00. Podczas tego wieczoru przeniesiemy naszych uczestników do przepełnionej kolorami, szalonej 

ery disco i muzyki pop. Sala, w której odbywać się będzie wieczorna impreza zamieni się w tętniący 

życiem dance floor. Charakteru imprezie nadadzą kule lustrzane i kolorowe oświetlenie. 

Tym razem stroje wieczorowe zamieniamy na coś luźnego i błyszczącego. Specjalnie dla Państwa 

przygotowaliśmy program imprezy, na której prym będą wiodły największe przeboje od rock’n’ rolla 

przez disco 70s, lata 80-te, aż po klasyki dance z lat 90-tych. Pieczołowicie dobrane przeboje to nie 

wszystko, gdyż wieczór disco musi być opatrzony szalonym tańcem, dlatego nie zabraknie nauki tańca 

rodem z gorączki sobotniej nocy i kilku tematycznych konkursów. 

Kolejny dzień (21 czerwca) to szereg paneli dyskusyjnych i referatów. Porozmawiamy m.in. o 

perspektywach rozwoju przemysłu motoryzacyjnego, Fabryce 4.0, przyszłości kapitału w motoryzacji, 

zapewnieniu pracowników w fabryce. Gościem specjalnym tego dnia będzie Profesor Jerzy Hausner, 

ekonomista. Na zakończenie dnia rozstrzygnięcie plebiscytów „Menedżer Roku”, „Inwestycja Roku” 

oraz „DEKRA Awards” podczas bankietu w stylu warszawskiego dancingu gdzie odsłonimy rąbek historii 

Warszawy. Czegoś równie fascynującego jeszcze nie było! Barwna Warszawa, uliczki tętniące życiem i 

rozświetlone setkami neonów. Szalone rewie, dancingi i błyskotliwe teatrzyki. Pomysł polega na 

odwołaniu się do klimatu z lat 20., z wszystkimi ich urokami i niuansami. Ostatecznie połączymy 

eklektycznie różne epoki. Będą odniesienia do balów, na których szalała śmietanka towarzyska II 

Rzeczpospolitej i tych popularnych w okresie PRL-u. Goście popijając wódkę, zagryzając galaretką z 

nóżek będą tańczyć do największych przebojów i swingowych standardów. Organizator zastrzega, że 

preferuje eleganckie ubrania. Liczymy, że we wnętrzach restauracji będą królowały garnitury, muszki i 

eleganckie toalety pań gdyż szyk i elegancja to wyróżniki tamtych czasów i naszego wspólnego 

wieczornego spotkania!   

Wydarzeniu jakim jest AutoEvent towarzyszy również wystawa, na której prezentowane są 

wyroby/usługi firm dedykowane stricte dla branży automotive. 

Ostatni dzień AutoEventu poświęcony będzie głównie tylko owocnym rozmowom kooperacyjnym B2B, 

poprzedzonym dwugodzinnym spotkaniem na sali plenarnej. 

www.autoevent.pL 

Termin: 20-22 czerwca 2017                                                                                                         

Miejsce: Hotel Ossa Congress & SPA, ul. Ossa 1, Rawa Mazowiecka   
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